Bjud in era elevers föräldrar på viktig föreläsning!
Så upptäcker och förebygger du att din tonåring utsätts för, eller utsätter sin
pojk-/flickvän för våld
Sexuellt, psykiskt, fysiskt och digitalt våld. Att få höra kränkande ord, få hotfulla sms, slag, knuffar
och sparkar. Att få sina sociala medier kontrollerade och bli våldtagen som straff för utebliven
rapportering om var man befinner sig eller vem man träffar. Så kan vardagen i ett förhållande mellan
två sextonåringar se ut. Det handlar om helt vanliga tonåringar - det kan vara din son eller din dotter,
eller en ungdom du har i din närhet.
Som förälder kan tecknen vara svåra att tyda. Tonåren är ofta en känslig tid och många ungdomar vill
inte dela sin oro eller sina upplevelser med sina föräldrar.
Destruktiva förhållanden drabbar ungas välmående, hälsa och förutsättningar för lärande. Det är
därför du, som förälder eller närstående vuxen, är så viktig när det gäller både att upptäcka och att
förebygga våld i din ungdoms nära relation. Ditt stöd och din förståelse är många gånger helt
avgörande för att ditt barn ska klara av att bryta ett destruktiv beteende eller söka stöd för att ta sig ur
ett förhållande.
Föreläsningen lyfter bland annat följande frågeställningar:
● Ungas våld i nära relationer: vad innebär det? Hur kan det se ut rent konkret? Hur vanligt är
det?
● Hur upptäcker jag att mitt barn eller en ungdom i min närhet utsätts för, eller utsätter sin
pojk-/flickvän för våld?
● Hur närmar jag mig mitt barn på bästa sätt när jag är orolig för att hen utsätts för våld eller
utsätter sin partner för våld av något slag?
● En del i det förebyggande arbetet: Att våga ifrågasätta stereotypa föreställningar om hur
“tonårstjejer och tonårskillar” är.
● Relationslinjen, som öppnar hösten 2017, kommer att vända sig till både den som utsätts för
och den som utsätter någon annan för våld. Hur kommer 1000 Möjligheter att arbeta rent
konkret med stöd till unga?
● Vad säger forskningen om våld i ungas nära relationer?
● Var kan jag som förälder få stöd och hjälp om jag misstänker att min barn är utsatt för, eller
utsätter andra för våld i sin nära relation?
Målgrupp: Föräldrar eller vuxna som har tonåringar i sin närhet.
Tid: Cirka 2 timmar.
Kontakt: För frågor om innehåll och prisuppgift, vänligen kontakta Zandra Kanakaris,
zandra@1000mojligheter.se / tel 0701-434247

Stiftelsen 1000 Möjligheter är en idéburen organisation som stöttar och stärker unga
och arbetar förebyggande för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi arbetar med våld i ungas nära relationer och med
unga i prostitution och människohandel.
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